COVERteam Oost-Vlaanderen
Ambulante werking voor personen met een verstandelijke beperking binnen CGG Waas & Dender, CGG
Zuid-Oost-Vlaanderen en RCGG Deinze-Gent-Eeklo .

Doelgroep
Het COVERteam richt zich naar personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Het wil
hiernaast ook een meldpunt zijn voor alle organisaties en familieleden die betrokken zijn in het
hulpverleningsproces van een jongere of volwassene met een verstandelijke beperking met psychische
problemen.

Aanbod
1. Individuele begeleiding, ondersteuning en behandeling van personen met een lichte tot matige
verstandelijke beperking.
2. Coaching, ondersteuning en advies van collega cgg’s die werken met de doelgroep.
3. Consulentenwerking: advies, beeldvorming en ondersteuning aan de omgeving van personen
met een verstandelijke beperking vastgelopen zijn in het ondersteuningsproces.
4. Case-management binnen intensieve bemiddeling. Indien een persoon met een beperking,
ondanks pogingen via hoogdrempelige bijstand door een bijstandsorganisatie, er niet in slaagt
een passend zorgaanbod te vinden, en dit omwille van de complexiteit van de psychische
problematiek, kan het COVERteam case-management aanbieden.

Kostprijs
-

-

Individuele begeleiding, ondersteuning en behandeling; gangbare GGZ-tarief (11€ of 4€
bij verhoogde tegemoetkoming)
Coaching/ondersteuning/advies van collega cgg’s: kosteloos
Consulentenwerk
- op de dienst: 11€/u
- op verplaatsing, bij meer dan 5 km van de dienst: 11€/u + 22€ verplaatsing
Diagnostisch onderzoek in kader van een lopend consult: 50 €
Case-management: info opvragen bij leenblontrock@cggwaasendender.be

Regio
Wat de individuele behandeling van mensen met een verstandelijke behandeling betreft, richten we ons
naar de regio van ons eigen centrum. Hiernaast kunnen collega cgg’s rekenen op advies en ondersteuning
indien ze nood hebben aan expertise in hun behandeltraject met iemand met een verstandelijke
beperking. De consulentenwerking van het COVERteam in CGG Waas & Dender is verantwoordelijk voor
de regio Waas & Dender.

Contact
CGG Waas & Dender
Antwerpse Steenweg 187, bus 1
9100 Sint-Niklaas
078 35 34 35
leenblontrock@cggwaasendender.be
katiavanderhasselt@cggwaasendender.be

CGG Deinze-Gent-Eeklo
Tieltsesteenweg 10
9900 Eeklo
09/377 18 61
ariane.delaere@rcgg.be
ellen.coppens@rcgg.be

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen
Sint-Jozefplein 2
9700 Oudenaarde
078/155570
marjolein.rossignol@zov.be

